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Přeměna porostů náhradních dřevin 
Dotační program zaměřený na rekonstrukci porostů náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (dle vyhlášky č. 78/1996 Sb.). 
Výše dotace 

 Výše dotace činí 100 % z celkových způsobilých výdajů. 

Finanční limity 
 Minimální výdaje na projekt: 100 000 Kč. 
 Maximální výdaje na projekt: 40 000 000 Kč. 
 Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400 000 000 Kč  za období 2014 – 2020. 
 V případě výdajů na stavební práce je maximální přípustná cena stanovena dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s. aktuálního ve lhůtě pro podání nabídek do výběrového řízení. 

Podporované aktivity 
 Dotaci lze poskytnout na jednorázové investice, tzn. že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. 

Způsobilé výdaje: 
 Snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy; 
 Příprava ploch před zalesněním – mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů; 
 Umělá obnova sadbou; 
 Hnojení lesních dřevin při výsadbě; 
 Ochrana založeného porostu (mechanická i chemická). 

Výdaje, na které nelze požadovat dotaci: 
 Opakovaná umělá obnova sadbou či síjí; 
 Následná péče o založený porost (po realizaci projektu). 
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Žadatel 
Kdo může být žadatelem o dotaci: 

 Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků. 
 Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků. 

Žadatelem nemůže být: 
 Sdružení vzniklé podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění platném  do 31. 12. 2013, resp. společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní podmínky 
1. Žadatelem ani příjemcem dotace nemůže být subjekt, který: 

 Je podnikem v obtížích dle Nařízení Komise č. 651/2014; 
 Má vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise;  
 Nemá vypořádány splatné závazky vůči všem státním institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU; 
 Má nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců; 
 Je podnikem v likvidaci - pozn.: pokud je žadatelem fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společnosti, za jejíž dluhy ručí celým svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost,  na žadatele nesmí být vydáno soudem rozhodnutí o úpadku a způsobech jeho řešení;  
 Na jehož majetek soud prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo na jehož majetek je nařízena exekuce; 
 Je v úpadku dle insolvenčního zákona; 
 Má soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti. 

2. Projekt je možné realizovat na lesních pozemcích, které se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí. 
3. Výdaje je možné realizovat nejdříve po zaregistrování žádosti o dotaci. 
4. Žadatel může podat v rámci operace více Žádostí o dotaci. 
5. Doba vázanosti na účel projektu je 5 let od převedení dotace.  
6. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu: 

 vlastnictví;  
 spoluvlastnictví s min. 50% podílem;  
 nájem; 
 pacht; 
 věcné břemeno; 
 výpůjčka. 

7. V případě nájmu/pachtu/výpůjčky se jedná o nájemní/pachtovní smlouvu či smlouvu o výpůjčce  na dobu nejméně do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel, případně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou min. 5 let od převedení dotace příjemci na účet. 



Komplexní dotační služby a poradenství | Fondy EU | Organizace výběrových řízení 

3 | 3 ALNIO Group s.r.o. | Kounicova 284/39, CZ 602 00 Brno  
www.alnio.cz | www.dotacnisluzby.cz 

8. V případě věcného břemena se jedná o smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu nejméně  do ukončení lhůty vázanosti projektu na účel; věcné břemeno musí být zároveň zaneseno  u příslušné nemovitosti v katastru nemovitostí. 
9. Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců od podpisu Dohody. 
10. Každou zamýšlenou změnu oproti údajům uvedeným v žádosti o dotaci je nezbytné před její realizací   konzultovat (případně podstoupit změnovému řízení – dle rozsahu změny) a teprve následně, v případě odsouhlasení, tuto změnu realizovat.  
11. Projekt musí splňovat aspekty účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti. 
12. Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady související s dotací, a to po dobu nejméně  10 let od proplacení dotace.  
13. V případě podnikatelských subjektů, které vedou účetnictví (nebo daňovou evidenci), musí být výdaje zaúčtovány jako investiční. 
14. Dotaci nelze poskytnout na pořízení použitého movitého majetku (vztahuje se i na použité materiály apod.) ani na prosté nahrazení investice. 
15. Veškeré výdaje musí být hrazeny bezhotovostní platbou prostřednictvím vlastního bankovního účtu žadatele. Hotovostní platba je možná pouze do výše 100 000,- Kč v rámci jednoho projektu. 

Specifické podmínky  
1. Žadatel doloží standardizované stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o posouzení stavu porostů náhradních dřevin. Součástí stanoviska je potvrzení, že porostní skupiny, na kterých  je realizován projekt mají zastoupení náhradních dřevin nad 40 % a aktuální věk maximálně 45let.  Za náhradní dřeviny se pro účely této operace považuje Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus mugo spp. 
2. Žadatel nemůže v průběhu celé lhůty vázanosti projektu na účel nárokovat dotace od krajských úřadů na předměty dotace, které uvedl do Žádosti o dotaci. 
3. Lesní pozemky, které jsou předmětem projektu, musí být zařízeny platným lesním hospodářským plánem nebo lesní hospodářskou osnovou. 
 


